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VII. HINTA 

Hargitai Informatikus 

Találkozó 

 

Az ErGo Egyesület, együttműködve a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Matematika és 

Informatika szakosztályával, a Codespring Kft. szakmai védnöksége alatt, az Erdélyi 

Vándoregyetem rendezvénysorozat részeként 2013. március 21. és március 24. között ismét 

megszervezi a 2007 óta hagyományosnak számító tavaszi informatikus találkozót és sí tábort a 

Madarasi Hargitán. 

A tábor célja egy szakmai hétvége és közös kirándulási, 

kikapcsolódási lehetőség biztosítása a magyar informatikus 

közösségnek – szakembereknek és egyetemi hallgatóknak. A 

rendezvény találkozópontként szolgálhat a különböző 

városokban, különböző intézményeknél tevékenykedő 

szakmabelieknek, akik így megismerkedhetnek egymással, 

megoszthatják tapasztalataikat, együttműködési kapcsolatokat 

alakíthatnak ki, miközben útmutatással szolgálhatnak a résztvevő 

diákoknak. 

A rendezvény keretein belül sor kerül 4-6 szakmai előadásra, 

illetve kerekasztal beszélgetésre. Ezeknek esetében célunk, hogy 

érdekes, új, mindenki számára követhető témákkal jelentkezzünk. 

Meghívott előadóink számítástechnikai vállalkozások sikeres 

szakemberei, egyetemi oktatók, kutatók. A szakmai programon 

kívül a nagyobb hangsúly az ismerkedési és közösségfejlesztői 

tevékenységekre, közös kirándulásokra, sport- és szabadidős 

tevékenységekre esik.  

Az idéntől a tábor szervezését az eddigi főtámogatónak számító 

ErGo Egyesület veszi át, megújítva annak hangulatát. Az újítás 

lényege, hogy „megnyitjuk” a tábort: az eddigi elsődleges 

célcsoportnak számító BBTE hallgatók és oktatók mellett várjuk 

más intézmények diákjainak a jelentkezését és támogatott 

helyeket biztosítunk a „már végzett” szakmabelieknek, magyar 

informatikus kollégáknak is. Részletek az alábbiakban. 



 

Időpont: 2013. március 21. – március 24. 

Helyszín: Madarasi Hargita – Menedékház (www.madarasi.ro) 

Jelentkezési határidő: 2013. március 9. éjfél 

Jelentkezni a kelemenf.balint@gmail.com e-mail címen lehetséges. 

 

Árak, kedvezmények: 

Támogatóink jóvoltából kedvezményes részvételi lehetőséget tudunk biztosítani a résztvevőknek 

az alábbiak szerint: 

Informatikusoknak a listaárakhoz képest ~30% kedvezmény: 

- Szállás, étkezés (3 éjszaka, 3x3 étkezés): 180 lej/fő 

- Szállítás (igénylés esetén, autóbusszal a Kolozsvár – Ivó – 

Kolozsvár útszakaszon): 50 lej/fő 

- Szállítás (igénylés esetén traktorral az Ivó – Madarasi 

Hargita – Ivó útszakaszon): 20 lej/fő 

A támogatott helyek száma: 30, betöltésük a jelentkezések sorrendjében történik. 

Megjegyzés: a szervezők csütörtökön és vasárnap délután, egy-egy alkalommal tudnak 

szállítást biztosítani traktorral (a mellékelt programtervezetnek megfelelően). 

Egyetemi hallgatóknak, diákoknak a listaárakhoz képest ~50% 

kedvezmény: 

- Szállás, étkezés (3 éjszaka, 3x3 étkezés): 120 lej/fő 

- Szállítás (autóbusszal és traktorral a Kolozsvár – 

  Madarasi Hargita – Kolozsvár útvonalon): 30 lej/fő 

A támogatott helyek száma: 30. A jelentkezés után a szervezők 

szakmai hátterükre vonatkozó információkat kérnek a 

jelentkezőktől, túljelentkezés esetén a helyek kiosztása a beküldött válaszok értékelése 

alapján történik. Előnynek számítanak: különböző diákköri konferenciákon, szakmai 

rendezvényeken és programokon való részvétel, diákszervezeti és szervezői aktivitás, jó 

tanulmányi eredmények. 

További kedvezmények: 

A Codespring Mentorprogramba sikeresen felvételiző diákok 

részvételét a cég támogatja, átvállalva költségeik felét. 

Új támogatók és partnerek jelentkezése esetén a diákokat további 

kedvezményekben részesítjük, erről e-mailben értesítjük a 

jelentkezőket. 

http://www.madarasi.ro/
mailto:kelemenf.balint@gmail.com


Programtervezet: 

 

2013. március 21. – csütörtök: 

12:00    indulás autóbusszal Kolozsvárról 

16:00   érkezés Ivóba, indulás traktorral a Madarasi Hargitára 

18:00 – 19:00  érkezés a Menedékházhoz, elszállásolás 

19:00 – 19:30  tábornyitó előadás 

19:30 – 20:30  vacsora 

20:30 – 23:00  ismerkedési játékok 

23:00 -   szabad program 

 

 

2013. március 22. – péntek 

9:00 – 10:00  reggeli 

10:00 – 12:00  előadások 

12:00 – 14:00  szabad program (sízés, kirándulás) 

14:00 – 15:00  ebéd 

15:00 – 16:00  szabad program (sízés, kirándulás) 

16:00 – 18:00  előadások 

18:00 – 20:00  kerekasztal beszélgetés 

20:00 – 21:00  vacsora 

21:00 -   szabad program, közösségi programok  

(társasjátékok, sörözés/borozás, nótázás) 

 

2013. március 23. – szombat 

9:00 – 10:00  reggeli 

10:00 – 12:00  előadások 

12:00 – 14:00  szabad program (sízés, kirándulás) 

14:00 – 15:00  ebéd 

15:00 – 16:00  szabad program (sízés, kirándulás) 

16:00 – 18:00  előadások 

18:00 – 20:00  kerekasztal beszélgetés 

20:00 – 21:00  vacsora 

21:00 -   szabad program, közösségi programok  

(sörözés/borozás, buli) 

 

2013. március 24. – vasárnap 

10:00 – 11:00  reggeli, táborzárás 

11:00 – 14:00  szabad program (sízés, kirándulás) 

14:00 – 15:00  ebéd, pakolás 

15:00 – 16:00  visszautazás traktorral Ivóba 

16:00   visszaindulás autóbusszal Kolozsvárra 

 



Előadások, meghívottak, beszélgetések 

Az előadások és beszélgetések témáját, valamint az előadók listáját a visszajelzések függvényében 

frissítjük, és a (szinte) végleges program összeállítása után újabb értesítővel jelentkezünk. 

Előadások (az eddigi visszajelzések alapján): 

Barabás László (technikai igazgató, Evoline) előadása 

Kozma István Csaba (ügyvezető igazgató, Enetix Software): Jönni vagy maradni? Valós IT 

karrierlehetőségek Székelyföldön 

Minier Zsolt (szoftverfejlesztő, Gameloft Romania): Gondolatok a szingularitásról 

Simon Károly (elnök, ErGo Egyesület): Az ErGo, a Menedékház és a Hinta (tábornyitó) 

Tamás Csaba (technikai igazgató, Keba Romania):  A szoftverfejlesztés gazdaságtana, avagy 

coding for fun and profit 

Török-Vistai Tamás (projektmenedzser, Codespring): Receptek és módszerek a 

szoftverfejlesztésben 

Halcyon mobile: Mobil platformok 

Az ETDK-ra jelentkező diákok témái, dolgozatai 

Kerekasztal beszélgetések – tervezett témák: 

A romániai IT-szektor aktuális helyzete és jövőképe.  

A romániai informatika oktatás helyzete a szoftvercégek szempontjából. 

 

Meghívó partnereknek, támogatóknak: 

A rendezvénysorozat új partnereket, támogatókat keres. Partnereinknek és támogatóinknak 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyszínen és szeretettel várjuk előadóikat, 

témajavaslataikat. 

Szervezők: 

    

Fővédnök: 

 

A rendezvény az  
Erdélyi Vándoregyetem 
rendezvénysorozat része. 

 
 

 Támogatók:  

  
 

  
 


